Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych
Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie
wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY
wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i
znajomych.
Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu
obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla
Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.
Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o
zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach
pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.
Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły,
przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.
Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z
obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje
na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje
rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań
wspierających rolników.
Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Jak zadbać o kompletność wyników spisowych?
Warto zastanowić się, czy wśród Twoich sąsiadów, znajomych lub członków rodziny są osoby, do
których informacja o spisie rolnym nie dotarła lub też wiedzą o tym, ale zostawiają spis na ostatnią
chwilę. Warto ich zdopingować do szybszego działania, żeby nie przegapili ostatecznego terminu na
wypełnienie swojego obowiązku.
Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na kogoś, kto nie spisał jeszcze swojego gospodarstwa, zaproponuj
samospis internetowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. To najwygodniejsza i
najbezpieczniejsza metoda – wszystko można zrobić w domu w dogodnym dla siebie czasie. WAŻNE
- od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji masz tylko 5 dni na dokończenie spisu!
Sąsiadowi lub znajomemu, który nie ma komputera, zasugeruj kontakt z infolinią spisową dostępną
pod numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi konsultantowi chęć spisania gospodarstwa rolnego, zostanie
przekierowany do rachmistrza telefonicznego, który w imieniu rolnika wprowadzi wszystkie informacje
do formularza spisowego.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nieprzystąpienie do spisu jednej osoby nie ma większego znaczenia,
przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY ROLNIK!

